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1

Presentación do manual

Este manual que tes nas túas mans forma parte das actuacións que a
Concellaría de Medio Ambiente do Concello está desenvolvendo co
ﬁn de mellorar a xestión dos residuos que se xeran nos fogares
composteláns.

Partindo da premisa de que o mellor residuo é o que non se produce,
o presente manual recolle, en primeiro lugar, unha serie de
actuacións encamiñadas á prevención de residuos.

A continuación, descríbese o actual modelo de xestión dos residuos
que se depositan nos contedores e nos puntos limpos municipais.
Esta descrición acompáñase dunha breve análise das obrigas legais
que debemos cumprir en materia de residuos e o aliñamento destas
obrigas cos principios da economía circular.

Por último, preséntase o novo servizo de punto limpo móbil
municipal. Este servizo súmase ao punto limpo móbil que xa se atopa
en funcionamento no concello de Santiago de Compostela. Fronte a
este, o novo punto limpo móbil presenta a particularidade de poder
ser solicitado de xeito individual, por colectivos tales como os
centros educativos ou as asociacións veciñais, para a súa colocación
en datas ou localizacións concretas.
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Previr antes ca reciclar

Á hora de xestionar un residuo debemos aplicar o principio
denominado “xerarquía de residuos”. Dita xerarquía adoita
representarse a través da seguinte pirámide

Prevención
Preparación para
a reutilización
Reciclaxe
Outro tipo de valorización (incluída a
valorización enerxética)
Eliminación

A prevención, situada no cumio da pirámide, será a opción
prioritaria mentres que a eliminación, situada na base da pirámide,
será a menos desexable.

Prevención
O mellor residuo é o que non se produce. Algúns exemplos de
accións que evitan a xeración de residuos son: a compra de
produtos a granel, o uso de produtos de hixiene persoal sólidos que
non requiren ser contidos en envases plásticos ou o uso de bolsas de
tea de varios usos para facer a compra.
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Preparación para a reutilización e reciclaxe
Nesta opción inclúense todas as accións de reparación que
permiten alongar a vida útil dos produtos. Algúns exemplos son: a
reparación de calzado e roupa ou o arranxo de aparellos eléctricos e
electrónicos, entre outros.

Reciclaxe
A reciclaxe permite darlle unha nova vida aos materiais que
conforman os residuos.
Para seren reciclado, o residuo debe ser depositado no contedor
axeitado ou entregado no punto limpo. Así mesmo, para certos
residuos, é posible a súa reciclaxe no fogar. Así por exemplo, é
posible confeccionar bolsos a partir de pantalóns vellos ou
xardineiras a partir de envases plásticos.

Valorización
Algúns exemplos de valorización son: a rexeneración de disolventes,
a rexeneración ou outro novo uso dos aceites ou o emprego do
residuo como combustible para a produción de enerxía. Neste
último caso estariamos a falar de valorización enerxética.

Eliminación
É a opción menos desexable e só se debe recorrer a ela cando non é
posible aplicar as anteriores. Entre as opcións de eliminación
atópanse: o depósito de residuos sobre o chan ou no seu interior, a
incineración ou a súa vertedura en lugares especialmente
deseñados.

6

3 Que podemos facer para previr a
xeración de residuos?
Substitúe as bolsas plásticas para facer a compra por bolsas
de tea reutilizables.
Merca produtos a granel.
Sempre que sexa posible, escolle os produtos de limpeza en
grandes formatos: a xeración de residuos por cantidade de
produto é menor e non caducan.
Evita transportar a túa comida en envases dun só uso ou
cuberta con plásticos tipo ﬁlm. No seu lugar emprega un
recipiente ao que poidas darlle varios usos, sexa de plástico ou
vidro.
Evita a compra de botellas de auga de plástico. No seu canto
emprega botellas ás que poidas darlle varios usos.
Coloca na túa aula ou a carón da túa mesa de traballo unha
bandexa para papeis só escritos por unha cara, que poidas
empregar para esbozos.
Imprime só aqueles documentos que consideres
imprescindibles.
Opta polos produtos de hixiene persoal en formato sólido,
que non requiran envases plásticos dun só uso para seren
envasados.
Cando un aparello eléctrico ou electrónico se avaríe,
comproba se pode ser reparado antes de mercar un novo.
Doa aqueles bens que xa non empregamos pero que aínda
non chegaron ao ﬁnal da súa vida útil.
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4.400
litros

Unhas zapatillas
de deporte

1.000

1.200

litros

litros

litros

Un pantalón
vaqueiro

Unha camisa
de ﬁbra sintética

80

3.000

Unha camiseta
de algodón

10

3

litros

litros

litros

litros

Un coche

Unha botella de
plástico de 1 litro

Unha folla de
papel (A4)

1 litro de auga
embotellada

148.000
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5 Separar para reciclar: unha obriga
legal para un concello máis circular
Dende o ano 2015, a Unión Europea está adaptando as súas políticas
aos principios da economía circular co ﬁn de conseguir que o valor
dos produtos, os materiais e os recursos se manteñan na economía
durante o maior tempo posible e se reduza ao mínimo a xeración de
residuos.
Esta adaptación está tamén aliñada coas accións que se están
desenvolvendo para reducir as emisións de gases de efecto
invernadoiro e conseguir, no ano 2050, que a cantidade de CO2
emitida á atmosfera sexa igual á que se retira dela por diferentes
vías.
Neste sentido, a xestión de residuos é un dos sectores sobre os que
está actuando a UE para avanzar cara unha economía máis circular.
Froito desta actuación é o establecemento dunha serie de
obxectivos de reciclaxe que todos os países deben cumprir.
Estes obxectivos son:

2030

2025
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Ademais, establécense unha serie de residuos que deberán ser
recollidos de xeito separado.

Estes residuos son:
Os chamados “biorresiduos” formados por restos de comida
e restos vexetais de parques e xardíns. Estes residuos debe ser
recollidos de xeito separado antes do ano 2024.

Os residuos perigosos de carácter doméstico. Estes
residuos debe ser recollidos de xeito separado antes do ano
2025.

Os residuos téxtiles. Estes residuos debe ser recollidos de
xeito separado antes do ano 2025.
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6 O novo servizo de punto limpo
móbil baixo demanda do concello de
Santiago de Compostela.
6.1 Operativa do novo punto limpo móbil
Este novo punto limpo móbil porase a disposición de diversos
colectivos, baixo demanda.
A súa solicitude está aberta a calquera tipo de colectivo social, dende
colexios ata asociacións veciñais.
Formas para solicitar a súa colocación nunha data ou localización
concreta:

medioambiente@santiagodecompostela.gal
·

6. 2 Residuos que se recollerán
Os residuos que se admitirán no novo punto limpo móbil son:
CD e DVD
Metais
Radiografías vellas.
Pequenos aparellos electrónicos.
Baterías e pilas.
Botes de pintura baleiros.
Lámpadas.
Aerosois baleiros.
Roupa estragada.
Plásticos non envases (por exemplo, xoguetes)
·

Polistireno expandido (porexpán).
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7 Servizos de xestión de residuos
domésticos de competencia municipal
no concello.
7.1 Servizo gratuíto de recollida de
residuos voluminosos a domicilio
Residuos que se recollen baixo demanda:
Colchóns.
Somieres.
Mobles.
Teléfono para solicitar a recollida, de balde:

981 565 469
7.2 Contedores de rúa
Para recollida dos seguintes tipos de residuos:
Fracción resto.
Fracción orgánica está prevista a súa colocación no ano 2022
Envases de vidro.
Papel-cartón
Roupa e calzado.
Aceite de cociña usado.
Pilas.
A través da Rede de Centros Socioculturais do concello recóllense
tamén algunhas das tipoloxías anteriores de residuos. Entre estas
atópanse: os tapóns de plástico, o papel-cartón ou as pilas.
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7.3 Puntos limpos
Dous puntos limpos:
Punto limpo do Polígono do Tambre.
Vía Edison, 46 - Santiago de Compostela.

981 564 894
Punto limpo de Figueiras- Piñor:
Figueiras - Piñor - Santiago de Compostela.

620 148 310
Horario de apertura:
De luns a venres: de 11:00 h a 14:00 h e de 16:30 h a 10:30 h.
Sábados: de 10:00 h a 14:00 h e de 16:30 h a 20:30 h.
Residuos admitidos:
Entullos de obras menores domiciliarias.
Mobles de uso común, non metálicos máx. 2 unidades de cada tipoloxía
Metais: Aluminio e outros, de orixe doméstica.
Voluminosos: colchóns e madeira

máx. 1 metro cúbico

Palets de madeira, máx. 2 unidades
Material electrónico: ordenadores e en xeral aparellos
electrónicos máx. 1 unidade de cada tipoloxía
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Electrodomésticos liña branca: Lavadoras, lavalouzas,
neveiras, conxeladores, secadoras, etc. máx 1 unidade de cada tipoloxía
Electrodomésticos liña marrón: televisións, vídeos, cadeas
de música, etc. máx. 1 unidade de cada tipoloxía
Pneumáticos máx. 4 unidades
Restos de poda de orixe doméstica (máx. 960 litros)..
Vidro de orixe doméstica.
Envases, latas e bricks, de orixe doméstica.
Papel e cartón, de orixe doméstica máx. 25 kg
Baterías de orixe doméstica máx. 1 unidade
Pilas de orixe doméstica
Fluorescentes máx. 4 unidades
Aerosois máx. 10 envases
Aceites vexetais de consumo alimentario máx. 10 litros
Aceites minerais e sintéticos de orixe doméstica máx. 10 litros
Pinturas, vernices, disolventes.
Radiografías, termómetros.
Roupa e téxtiles.
Cristais planos, tipo parabrisas, ventás e lámpadas.
Ollo! Con relación aos electrodomésticos débese ter presente que
por Lei (Real Decreto 110/225 sobre residuos de aparellos eléctricos
e electrónicos) as empresas distribuidores están obrigadas a retirar
o electrodoméstico vello cando se adquire un novo, ben se
entregue o novo nun punto de venda ou na propia casa da persoa
que realiza a compra.
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7.4 Punto limpo móbil
Horario
Sábado de 10 a 13h.
Localizacións:
Primeiro sábado de cada mes: As Fontiñas.
Segundo sábado de cada mes: Praza Roxa.
Terceiro sábado de cada mes: Virxe da Cerca.
Cuarto sábado de cada mes: parroquias do rural compostelán.
Residuos que se recollen:
Pilas
Lámpadas e ﬂuorescentes
Aerosois
Aceites uso doméstico e automoción.
Baterías e acumuladores
Radiografías
Pequenos aparellos eléctricos e electrónicos (como televisións
pantallas de ordenador, microondas, etc)
Teléfonos móbiles
Botes de pintura e verniz baleiros.
Xoguetes.
Cristal.
Roupa e calzado.
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8 Que ocorre cos residuos que
se depositan nos contedores?
A cidadanía do concello de Santiago de Compostela dispón de
diversos tipos de contedores na rúa para a recollida selectiva dos
residuos domésticos de competencia municipal:
Contedores para envases lixeiros.
Contedores para fracción resto
Contedores para fracción orgánica previstos para o ano 2022,
Contedores para envases de vidro.
Contedores para papel e cartón.
Contedores para recollida de roupa e calzado.
Contedores para a recollida de aceite de cociña usado.
Contedores para a recollida de pilas.
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Botellas de plástico que contiveran alimentos (aceite
vexetal, refrescos, auga, leite, salsas, ...)
Botes de plástico de produtos de aseo ou limpeza.
Latas de conservas e de refrescos
Bricks de leite, viño, zumes,...
Bandexas de porexpán ou cortiza branca
Redeciñas de envoltorio de froitas, tubérculos ou verduras
Plástico ﬁlm (plástico de cociña para envolver)
Bolsas de plástico
Envases plásticos de aperitivos e bolos industriais
E en xeral, todos os envases de plástico,
latas e bricks que leven impreso
o punto verde.
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Cueiros, compresas
Papel e cartón con manchas de graxa
Lámpadas
Espellos
Louza rota
Cintas de vídeo e de son
Disquetes e CDs
Bolígrafos
Xoguetes de plástico

18

ositar no

dep
Que se pode

ica
n
á
g
r
o
n
ó
i
c
c
a
r
contedor de f

19

Penso, polo tanto, reciclo.

